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ADDENDUM MODEL OER 2021/2022 
 

Artikel 3 – Toelating bacheloropleiding - wordt aangevuld met lid 3a en lid 3b, luidende: 

VO -> bacheloropleiding  

3a.  Voor het studiejaar 2021-2022 geldt dat in aanvulling op lid 1 van dit artikel de student genoemd onder sub 
a van dit lid voorwaardelijk kan worden toegelaten mits deze student voor 1 januari 2022: 

- met goed gevolg de taaltoets NT2-II heeft afgerond, of 
- het staatsexamen Nederlands als tweede taal heeft gehaald of anderszins aantoont aan het vereiste 
taalniveau te voldoen, en 
- eventuele andere deficiënties middels het afleggen van staatsexamen heeft weggewerkt. 
 
Wanneer de student op 1 januari 2022 niet voldoet aan de in lid 1 onder a van dit artikel genoemde 
voorwaarden voor toelating, wordt de student uitgeschreven van de opleiding. 

HBO propedeuse -> bacheloropleiding 
3b. Voor het studiejaar 2021-2022 geldt dat in aanvulling op lid 1 van dit artikel de student genoemd onder sub 

b van dit lid voorwaardelijk kan worden toegelaten mits deze student: 

- Uiterlijk 1 augustus 2021 een afrondingsadvies van zijn HBO instelling aan TU Delft heeft verstrekt 
waaruit blijkt dat het in de rede ligt dat de student voor 1 januari 2022 de betreffende propedeuse 
afrondt en  

- op basis waarvan de opleiding positief heeft geoordeeld en 
- [ hier eventuele aanvullende eisen benoemen] 

Wanneer de student op 1 januari 2022 niet voldoet aan de in lid 1 onder b van dit artikel gestelde 
toelatingseisen, wordt de student uitgeschreven van de opleiding. 

 

Artikel 3 - Toelating masteropleiding - wordt aangevuld met lid 3, luidende: 

3. Voor het studiejaar 2021-2022 geldt dat in verband met de uitbraak van Covid-19 de student die in het studiejaar 
2020/2021 stond ingeschreven aan een Nederlandse Universiteit of HBO instelling voorwaardelijk kan worden 
toegelaten mits deze student op 31 augustus 2021: 

- maximaal 15 EC tekort komt voor het afsluitend bachelorexamen van de in dit artikel genoemde 
bacheloropleiding, of 

- maximaal 15 EC tekort komt om tot afronding van het in dit artikel genoemde schakelprogramma te komen, 
maar 

- in ieder geval de volgende onderdelen met goed gevolg heeft afgerond: 
[hier inhoudelijke ingangseisen benoemen] 

Wanneer de student op 31 augustus 2022 niet voldoet aan de in lid 1 van dit artikel gestelde toelatingseisen, wordt 
de student uitgeschreven van de opleiding. 

Voorgaande geldt niet voor de student die in het studiejaar 2020/2021 gebruik heeft gemaakt van de voor dat jaar 
geldende regeling in verband met de uitbraak van Covid-19 voor voorwaardelijke toelating bij een tekort van 
maximaal 15 EC. 
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Artikel 19 lid 5 komt te luiden: 

19.5 In afwijking van het voorgaande geldt voor tentamens afgenomen in de laatste reguliere onderwijsperiode, 
alsmede voor de hertentamens uit het eerste studiejaar afgenomen in de zomerhertentamenperiode, dat de 
uitslagen worden vastgesteld, geregistreerd en bekend gemaakt uiterlijk binnen 5 werkdagen volgend op de 
week waarin het tentamen is afgelegd.  
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